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START
Leidt het ontbreken van live
dagbesteding voor cliënt tot
vergroten van de
kwetsbaarheid?
(bv. sociaal isolement,
achteruitgang/decompensatie,
huiselijk geweld)

Ja

Kun je nu alternatieven
dagbesteding aanbieden aan de
cliënt?
(bv. Verspreid over
dag/werkruimte, individueel of
kleine groepen, combinatie livedigitaal)

Nee

ja

Leidt het ontbreken van live
dagbesteding voor cliënt tot een
te hoge werkdruk bij
mantelzorgers/naasten?

Nee

Ja

Nee

Vindt zowel de cliënt en
naasten/mantelzorgers als jij
dagbesteding digitaal/op
afstand een goed (voorlopig)
alternatief?

Nee
Nee

Nee

Kan cliënt aangeven wat hij
nodig heeft om deel te nemen Ja
aan een digitale vorm van
dagbesteding?

CONCLUSIE: EEN
ALTERNATIEVE VORM VAN
DAGBESTEDING GROEP IS
MOGELIJK
(bv. Verspreid over
dag/werkruimte, individueel of
kleine groepen, combinatie livedigitaal)

Is cliënt in staat om structuur
aan te brengen aan de week?

Ja

CONCLUSIE:
EEN DIGITALE VORM VAN
DAGBESTEDING VOLDOET

Ja

Nee

Ja

DISCLAIMER: dit
afwegingskader wil
professionals helpen om te
blijven nadenken/communiceren
in tijden van corona, en niet door
angst/defensief handelen
overspoeld te raken. Het is geen
kader voor contact onder
‘normale’ omstandigheden, noch
bedoeld om in te schatten wat
mensen zelf of met anderen
kunnen. Het is geen richtlijn en
heeft geen officiële status, het is
slechts een hulpmiddel om in
chaotische tijden te pogen de
juiste beslissingen te nemen

Ja

Is een aangepaste vorm van
dagbesteding volgens jou, de
cliënt en naasten/mantelzorgers
een goed alternatief?

Is deze alternatieve vorm van
dagbesteding bereikbaar
(vervoer), betaalbaar,
Ja
Nee
beschikbaar
(ict middelen
en
vaardigheden) en veilig?

CONCLUSIE: ER GEEN GOED ALTERNATIEF
VOOR EEN ALTERNATIEVE VORM VAN
DAGBESTEDING
• Laat dagbesteding doorgaan
• Houd rekening met de RIVM richtlijn

Nee

CONCLUSIE:
EEN
VOORGESTRUCTUREERDE,
DIGITALE VORM VAN
DAGBESTEDING VOLDOET
MITS DIT GOED
AANGELEERD WORDT

RIVM
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
GGZ
https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-encorona-richtlijn/inleiding
RIJKSOVERHEID
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/
04/16/zorg-voor-kwetsbare-mensen-die-thuiswonen-nader-uitgewerkt

